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GR-Θεσσαλονίκη: Oικοδομικές εργασίες και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

2008/S 68-090942

 
Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

 
Έργα

 
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο(α) επαφής:

Cedefop - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, κ. Δήμητρα Ελευθερούδη,
attn: κ. Γεώργιος Παρασκευαϊδης, 123, Europe Str. - P.O. Box 22427, GR-551 02  Θεσσαλονίκη. Fax
 (+30 2310) 49 00 28. E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu. URL: http://www.cedefop.europa.eu,
http://www.cedefop.europa.eu.
Διεύθυνση/διευθύνσεις διαδικτύου:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.cedefop.europa.eu.

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.cedefop.europa.eu.

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής και κύρια(ες) δραστηριότητα(ες):
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι.

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη διαμόρφωση
χώρου αρχείων του Cedefop.

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
(α) Έργα.
Εκτέλεση.
Κύριος τόπος των έργων:
στις εγκαταστάσεις του Cedefop.
Κωδικός NUTS GR122.

II.1.4) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών:
Διαμόρφωση οικοδομικών και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη διαμόρφωση χώρου
κινητών και ακίνητων αρχείων του Cedefop.

II.1.5) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
45000000.

II.1.6) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (Government Procurement
Agreement):
Ναι.

II.2) Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων:
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Είδος διαδικασίας:
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Ανοικτή.

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης:

Χαμηλότερη τιμή.

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού:
Όχι.

IV.3) Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

AO/E/ICTF/Archives/015/07.

IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση που αφορά την ίδια σύμβαση:
Προκήρυξη σύμβασης
Αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ: 2007/S 195-236469 της 10.10.2007.

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης
V.2) Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν:

10.

Τμήμα VI: Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.2) Πρόσθετες πληροφορίες:

Το Cedefop αναγκάστηκε να ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης για τον εξής λόγο: απαραίτητη προϋπόθεση
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση εργασιών για τη διαμόρφωση και την κατασκευή του χώρου
αρχείων, ήταν όπως αναφέρεται και στη σελίδα 2 των τεχνικών προδιαγραφών του τεύχους διακήρυξης,
η κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου η οποία θα έπρεπε ήδη να είχε περατωθεί. Επειδή για τεχνικούς και
οικονομικούς/διαχειριστικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της κατασκευής του βιομηχανικού
δαπέδου με ίδια μέσα, αποφασίστηκε η ακύρωση του παρόντος διαγωνισμού και η προκήρυξη νέου
διευρυμένου διαγωνισμού με αντικείμενο τόσο την κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου όσο και τη
διαμόρφωση του χώρου των αρχείων.

VI.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26.3.2008.

http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=el&DOCID=236469-2007

